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De volta para casaFome chega à 
mesa do brasileiro

A crise econômica acentuada 
pela pandemia do novo coro-
navírus tem colocado em risco 
milhões de famílias em todo o 
País. O dado mais recente foi 
divulgado na terça-feira (7) e 
mostra que a parcela de inadim-
plentes, aqueles que têm contas 
ou dívidas em atraso, chegou a 
28,7% das famílias brasileiras 
em maio. O mais alarmante 
é que se trata da oitava alta 
consecutiva do indicador, que 
vem crescendo desde outubro 
de 2021.

Há mais de uma década não 
se via tantos brasileiros tão 
inadimplentes como agora. Em 
abril, a inadimplência havia 
ficado em 28,6%. Em maio 
de 2021, o percentual era de 

24,3%. A parcela registrada 
em maio deste ano (28,7%) é a 
segunda maior taxa da pesquisa, 
iniciada em 2010, ficando atrás 
apenas da observada em janeiro 
daquele ano (29,1%).

Quando observamos a quan-
tidade de famílias endivida-
das, ou seja, aquelas que têm 
dívidas (em atraso ou não), o 
drama dos brasileiros é ain-
da maior. Atualmente, nada 
menos do que 77,4% estão 
endividadas. A taxa é superior 
à de maio de 2021 (68%). O 
tipo de dívida mais comum 
continua sendo o cartão de 
crédito, responsável pelo en-
dividamento para 88,5% das 
famílias endividadas. NOSSA 
OPINIÃO PÁGINA 2

Fechado desde 2013, quando estava ameaçado de desabar, o Museu do Ipiranga foi restaurado e 
agora  começa a receber de volta as obras de artes que foram retiradas e guardadas em casarões das 
imediações. A notícia foi muito bem recebida por ipiranguistas, que têm o museu como referência de 
vida, como o Conselheiro do TCM, Domingos Dissei e o empresário Milton Bigucci. PÁGINA 3
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Fome chega à mesa do brasileiro
A crise econômica acentuada 

pela pandemia do novo coro-
navírus tem colocado em risco 
milhões de famílias em todo o 
País. O dado mais recente foi 
divulgado na terça-feira (7) e 
mostra que a parcela de inadim-
plentes, aqueles que têm contas 
ou dívidas em atraso, chegou a 
28,7% das famílias brasileiras 
em maio. O mais alarmante 
é que se trata da oitava alta 
consecutiva do indicador, que 
vem crescendo desde outubro 
de 2021.

Há mais de uma década não 
se via tantos brasileiros tão 
inadimplentes como agora. Em 
abril, a inadimplência havia 
ficado em 28,6%. Em maio 
de 2021, o percentual era de 
24,3%. A parcela registrada 
em maio deste ano (28,7%) é a 
segunda maior taxa da pesquisa, 
iniciada em 2010, ficando atrás 
apenas da observada em janeiro 
daquele ano (29,1%).

Quando observamos a quan-
tidade de famílias endividadas, 

ou seja, aquelas que têm dívidas 
(em atraso ou não), o drama 
dos brasileiros é ainda maior. 
Atualmente, nada menos do 
que 77,4% estão endividadas. 
A taxa é superior à de maio de 
2021 (68%). O tipo de dívida 
mais comum continua sendo o 
cartão de crédito, responsável 
pelo endividamento para 88,5% 
das famílias endividadas.

Diante desse cenário de-
solador, lamen-
tável, a fome no 
Brasil voltou a 
patamares regis-
trados pela última 
vez nos anos 90. 
São mais de 33 
milhões de bra-
sileiros que não 
têm o que comer. 
Um aumento de 14 milhões em 
comparação há pouco mais de 
um ano. Pesquisa apontou que 
mais da metade da população, 
58,7%, convive com insegu-
rança alimentar em algum grau.

Nem mesmo a melhora do 

quadro sanitário, após o surto 
de covid do início do ano, e um 
certo aquecimento da atividade 
econômica parecem ter contri-
buído para a melhora da vida 
dos brasileiros mais pobres. As 
perspectivas são de recuperação 
lenta da economia brasileira. 
Especialistas apontam que a 
atividade econômica segue 
com projeção baixa para o ano 
de 2022, principalmente por 

causa da inflação 
alta e da política 
monetária mais 
restritiva.

A situação atu-
al exige a cola-
boração entre a 
União, os estados 
e os municípios. 
O Brasil vive um 

momento delicado da sua histó-
ria. Segundo relatório divulgado 
na terça-feira (7) pelo Banco 
Mundial, a economia do País 
deve crescer apenas 0,8% em 
2023, muito abaixo da média 
global de 3%. Considerando os 

países da América Latina e Cari-
be, o Brasil só deve crescer mais 
este ano que o Haiti (-0,4%) e o 
Paraguai (0,7%). Vale destacar 
que o Banco Mundial não divul-
ga dados sobre a Venezuela por 
falta de confiabilidade.

É evidente que a guerra 
na Ucrânia, os períodos de 
confinamento na China, as 
interrupções na cadeia de 
abastecimento e o risco de 
estagflação estão prejudicando 
o crescimento de todo o mun-
do. Mas especialmente para o 
Brasil está muito mais difícil 
de evitar a recessão. Por isso, 
é hora de cortar a própria carne 
e projetos como o aprovado 
pela Câmara dos Deputados na 
terça-feira (7) são importantes. 
Nada mais justo do que devol-
ver os impostos cobrados in-
devidamente de consumidores 
nas tarifas de energia elétrica 
e fazer o reembolso por meio 
de descontos nas contas de luz 
em um momento tão difícil 
para todos.

Há mais de 
uma década não se 

via tantos brasileiros 
tão inadimplentes 

como agora
 Salário inicial de R$ 5 mil para professores 

da rede estadual será pago a partir de julho 

Casa de Repouso

Odontologia

O novo salário só vale para quem fizer a opção pelo novo regime

Ricardo Patah 
Vejam a fortuna que os 

políticos brasileiros têm para 
as eleições de outubro: R$ 5 
bilhões de fundo eleitoral e 
mais R$ 2 bilhões de fundo 
partidário. É dinheiro que não 
acaba mais. E olhem esta no-
vidade: só o fundo partidário 
(R$ 5 bi) é maior do que o PIB 
(Produto Interno Bruto) de 
96% das cidades brasileiras. 
Temos 5.568 municípios (isso 
sem contar Fernando de Noro-
nha e o Distrito Federal) e só 
cerca de 220 têm mais dinheiro 
do que o fundo.

O PIB, como todo mundo 
sabe, é o resultado da soma 
da produção nacional de bens 
e serviços em determinado 
período, (geralmente um ano). 
Ora, mas os partidos não pro-
duzem nada. Aí é que a porca 
torce o rabo. Quem dá o di-
nheiro para os partidos somos 
nós. E você pode pensar: po-
lítico tem dinheiro saindo pelo 
ladrão. Defende interesses 
próprios e até mesmo pratica 
a corrupção.

O Brasil tem 33 partidos le-
galmente formalizados no TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 
mas neste ano, por exemplo, 
se não houver modificação, 
apenas dois disputam o poder: 
um pela esquerda (Lula), e 
outro pela direita (Bolsonaro). 
Surge, então, uma das críticas 
que você mais deve ter ouvido. 
Temos muitos partidos, mas 
eles estão na mão de poucas 
pessoas. Não servem aos inte-
resses coletivos, mas a grupos 
ou indivíduos que querem se 
perpetuar no poder.

Isso é clientelismo com 
dinheiro público, essa é que 
é a grande verdade. O Bra-
sil não pode continuar a ter 
dezenas de partidos, criados 
apenas para dilapidar os cofres 
públicos. A reforma política 
tem que ser a mãe de todas as 
reformas. Até agora, vimos um 
problema, mas não nos esque-
çamos que a política é a arte do 
convívio entre o diferentes e a 
forma como resolvemos nos-
sas disputas, como decidimos 
sobre questões que afetam a 

todos (ou a muitos, pelo me-
nos) e agimos para planejar um 
mundo diferente.

Temos que entender que a 
política se faz no dia a dia e 
por todos nós, não só na hora 
de votar. Daí a importân-
cia de fomentarmos diálogos 
construtivos e de qualidade, 
sobretudo, em termos de po-
larização. É claro que o custo 
da política neste ano tem um 
preço absurdo, atendendo aos 
interesses de Bolsonaro e sua 
turma. Mas não será sempre 
assim. Até porque a sociedade 
não aguenta com esse custo, 
feito com dinheiro da saúde e 
educação.

Não podemos nos esquecer 
de que o princípio básico da 
política é a democracia. E 
nesse esquema o poder emerge 
do povo. A democracia é um 
regime político que parte do 
pressuposto de que todos os 
indivíduos são iguais perante 
as leis. E vale lembrar que, nos 
últimos anos, a política passou 
a ocupar um lugar central no 
nosso dia a dia. É verdade que 

o mundo da política, pela sua 
complexidade, assusta muita 
gente.  

O novo cardeal da Amazô-
nia, Dom Leonardo Steiner, 
nomeado recentemente pelo 
Papa Francisco, diz que a po-
lítica deve voltar a ser assunto 
nos bares, nas escolas e na 
universidade. E é isso mesmo. 
Tamanha a importância para 
todos nós.

Ricardo Patah, formado 
em administração e direito, 

é presidente da UGT (União 
Geral dos Trabalhadores)

PIBÃO POLíTICO 

Pelo terceiro mês seguido, um 
morador da zona sul foi vence-
dora da sexta edição de 2022 
do programa Nota do Milhão 
da Prefeitura. A ganhadora é 
moradora Vila Nova Conceição. 
O)( sorteio foi realizado na 
segunda-feira (6/06),  e ocorreu 
no Espaço da Sorte no prédio 
da Caixa, localizado na avenida 
Paulista, 750. A nota que garan-
tiu o prêmio de R$ 1 milhão, 
livre de impostos, foi emitida no 
bairro da Bela Vista, na capital.

Com o valor de R$ 1.200, a 
nota vencedora do mês é da ca-
tegoria de “medicina e biome-
dicina”. Em junho participaram 
do certame 2.458.705 bilhetes.

O programa da Prefeitura de 
São Paulo incentiva os con-
sumidores a pedirem a nota 
fiscal de serviços na Capital, 
combatendo a sonegação fiscal 
e aumentando a arrecadação de 
tributos que são revertidos em 
serviços públicos para a popu-
lação. Os sorteios da Nota do 
Milhão ocorrem mensalmente.

Para concorrer ao prêmio 
milionário basta fazer cadastro 

prévio pelo site www.notado-
milhao.prefeitura.sp.gov.br, 
clicando na opção de adesão 
ao sorteio – não é necessário 
ser morador da Capital. Após 
a inscrição, toda nota fiscal de 
serviços eletrônica (NFS-e) 
solicitada pelo consumidor na 
cidade de São Paulo concorrerá 
ao prêmio.

A nota fiscal de serviços é 
emitida em locais como aca-
demias, hotéis, lavanderias, 
estacionamentos, valets, fa-
culdades, escolas particulares 
e cabelereiros, entre outros 
serviços. Quanto mais notas 
solicitadas todo mês, maior a 
chance de ser sorteado, já que 
cada nota emitida vale como um 
bilhete individual.

Os concursos mensais da 
Nota do Milhão reúnem as 
notas fiscais geradas até o dia 
25 do mês anterior (as notas 
emitidas após este período 
concorrem automaticamente 
no mês seguinte). A premiação 
é depositada em uma conta-
-poupança da Caixa Econô-
mica Federal.

Bazar da Pechincha acontece 
nessa sexta-feira 10, das 9hàs 
14hs, na Igreja Nossa Senhora 
das Dores. A entrada para o ba-

zar será pela  rua do Fico, 100 
Ipiranga SP. Toda renda obtida 
será revertida para as obras 
sociais mantida pela Igreja.

Água do Tempo, novo show do 
Cordel Encantado, estreia nessa 
sexta-feira, dia 10 no teatro do 
Sesc Vila Mariana. O show narra 
a trajetória criativa do grupo e 
celebra suas principais entidades 
referencias, revivendo seus pri-
meiros fundamentos artísticos 
ligados à poesia e ao teatro. A 
apresentação traz ainda duas 
músicas inéditas, novos textos, 
poesias e rearranjos.

Haverá três apresentações, na 
sexta,10, sábado,11 e domingo 12.

 Serviço:
Show Água do Tempo
R$ 12,00CREDENCIAL PLENA
R$ 20,00MEIA ENTRADA
R$ 40,00INTEIRA
Local: Teatro Antunes Filho
Datas e horários
10/06 • Sexta • 21h00
 11/06 • Sábado • 21h00
12/06 • Domingo • 18h00

Muito criticado pelos pro-
fessores, pois tira direitos 
conquistados pela categoria ao 
longo dos anos, foi publicado 
nesta terça-feira (31) o decreto 
para adesão na Nova

Carreira Docente, que esta-
belece o salário inicial em R$ 
5 mil para

professores da rede estadual. 
O sistema para escolha está no 
ar desde o dia (1) e a partir des-
ta data os profissionais terão 
24 meses para optarem ou não 
pelo novo modelo.

Os que realizarem a esco-
lha antes do fechamento da 
folha do mês já receberão o 
novo valor no pagamento de 
julho. Ainda, para auxiliar na 
decisão, a Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) disponibilizou um 
simulador para que os docentes 
possam comparar a atual folha 
de pagamento com a da Nova 

Carreira. Tanto o sistema para 
adesão,

quanto o simulador estarão 
disponíveis na Secretaria Es-
colar Digital

(https://sed.educacao.sp.gov.
br/).

 O salário inicial de R$ 5 
mil oferecido pela Seduc-
-SP é 30% maior que o piso 
nacional aprovado em 2022, 
se comparado ao valor pago 
no ano passado o aumento é 
de 73%. O topo da carreira 
também será valorizado. Com 
as promoções por desenvolvi-
mento e desempenho, o valor 
do salário de um docente 
poderá chegar a R$ 13 mil na 
referência L15, a mais alta da 
carreira, segundo o novo pro-
jeto. Na carreira antiga, um 
professor no topo de carreira 
poderia atingir, na referência 
64, a última da matriz, um 
salário de R$ 8 mil.

Nossa Senhora das Dores faz Bazar

Moradora da V. N. Conceição ganha 
prêmio de junho da Nota do Milhão

Fim de semana tem Cordel Encantado 
em três shows no Sesc Vila Mariana
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Museu do Ipiranga recebe suas obras de arte
Ah! Eles estão voltando para 

casa. Esse, com certeza, é o 
sentimento de cada funcio-
nário do Museu do Ipiranga, 
de historiadores, técnicos e 
professores e, principalmente 
dos moradores do Ipiranga, 
ao receberem a notícia de que 
as obras de arte retiradas do 
Museu do Ipiranga há 9 anos, 
estão retornando. Algumas 
passaram por processo de res-
tauração, enquanto outras fo-
ram retiradas e guardadas em 
casarões no entorno do Museu, 
uma vez que o prédio fechado 
em 2013, estava ameaçado de 
desabar.

Restaurado a um custo de 
R$ 211 milhões graças ao 
apoio de várias empresas via 
lei Rouanet (a lei permite que 
projetos culturais aprovados 
pelo Governo Federal sejam fi-
nanciados por dinheiro devido 
ao imposto de renda e que, ao 
invés de irem para o caixa do 
Governo Federal, sejam inves-
tidos em projetos culturais), o 
museu está com 99% das obras 
de engenharia civil concluídas 
e muitas obras de arte que fo-
ram retiradas por questões de 
segurança já estão retornando 
para a grande reinauguração 
na festa do Bicentenário da 
Independência, em setembro.

Considerado o mais impor-
tante museu do País, o Museu 
do Ipiranga, administrado pela 
Universidade de São Paulo 
(USP), possui mais de 450 
mil itens de grande relevância 
histórica. Na sua reabertura, 
segundo informações da his-
toriadora e coordenadora do 
programa de exposições do 

museu, Vânia Carneiro de Car-
valho ao jornal o Estado de São 
Paulo, 3.567 mil peças serão 
instaladas em 11 exposições de 
longa duração e que 90% dessas 
peças estão prontas a exemplo 
da tela “Desembarque de Pe-
dro Álvares Cabral em Porto 
Seguro, 1500” do pintor Oscar 
Pereira da Silva (1867-1939). 
A tela foi pintada em 1922 e 
retornou ao Museu do Ipiranga 
essa semana.

O Museu do Ipiranga é um 
patrimônio cultural dos mais 
importantes do País e faz 
parte da vida cultural, cien-
tífica e pessoal de milhares 
de brasileiros e notadamente 
ipiranguistas, como o Conse-
lheiro do Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo 
(TCM), Domingos Dissei e o 
empresário Milton Bigucci. 
Dissei se declara feliz com a 
restauração do Museu. Enge-
nheiro Civil por formação, du-
rante as obras de reforma visi-
tou oficialmente o local como 
membro do TCM, mas também 
porque o museu faz parte de 
sua história pessoal. Nascido 
no Ipiranga, Domingos Dissei 
lembra que seus pais se conhe-
ceram nos jardins do Museu, e 
que seu avô, Domingos Dissei, 
trabalhou na construção do 
Monumento à Independência. 
“Quando estudante do ensino 
primário visitei o museu algu-

mas vezes, pois os professores 
de história traziam os alunos 
para aulas práticas no Museu, 
que sempre foi uma importante 
referência no bairro e uma 
presença marcante na minha 
vida. Isso sem contar que nos 
fins de semana o passeio pelos 
jardins do museu era emocio-
nante”, diz, acrescentando ser 
importante saber que o museu 
e todo seu acervo estão salvos. 
“O Museu é uma instituição 
pública muito importante para 
a História cultural do País e 
para o Ipiranga”, sentencia.

 Bigucci, que nasceu nas 
proximidades  do Museu, 
lembra que todos os momen-
tos de sua vida estão ligados 
ao Ipiranga e ao Museu. Foi 
no bairro onde conquistou 
seu primeiro emprego na 
Casa Freire (casa de ferra-
gens), no Sacomã, e na Esco-
la Modelo, na Via Anchieta, 
no Ipiranga, obteve seu di-

ploma de contabilidade. “Foi 
esse diploma que me levou 
a trabalhar na Construtora 
Itapuã por 25 anos na rua 
Bom Pastor, 2.530. Fiquei lá 
até fundar a MBigucci”, diz, 
lembrando que jogou futebol 
pela OAB Ipiranga e há “mil 
anos” sou sócio do Clube 
Atlético Ypiranga.

Bigucci, que também estu-
dou no Largo de São Fran-
cisco, diz que um dos seus 

passeios favoritos era visitar 
o Museu do Ipiranga “Ia até 
lá de ônibus. Adorava ficar 
olhando para o quadro “Inde-
pendência ou Morte”, cheio de 
detalhes que faziam eu viajar 
no tempo. Foi visitando o 
Museu, lendo sobre os quadros 
que me tornei um apaixonado 
por história”, diz, acrescentan-
do que todas as obras de arte 
de lá são espetaculares.

O empresário diz que falar 
do Museu é lembrar um dos 
momentos mais marcantes 
de sua vida. “Quando crian-
ça e adolescente, frequentei 
muito o museu do Ipiran-
ga com meu pai, Roberto 
Scarpelli Amadeo Bigucci. 
De l e  ouv i r  h i s t ó r i a s  d e 
paixão pelo local e foram 
essas histórias que, poucos 
sabem, me levou a jogar 
suas cinzas no jardim do 
Museu do Ipiranga”, relata 
com fo r t e  emoção .  Pa ra 
Bigucci, que fundou o Cír-
culo de Amigos do Menor 
Patrulheiro do Bairro e foi 
presidente da Associação 
Comercial  de São Paulo, 
D i s t r i t a l  d o  I p i r a n g a ,  o 
Museu é um grande patri-
mônio histórico, artístico e 
cultural do Brasil e, princi-
palmente do Ipiranga. “Por 
e s sa  r azão  sempre  l eve i 
meus filhos, quando eram 
crianças,  para vis i tá- lo”, 
diz, acrescentando que ver 
ele restaurado, preservado, 
“é uma satisfação e alegria 
e quero passar essa emoção 
de geração para geração, 
po is  agora  vou  v is i ta r  o 
Museu com meus netos!

O retorno das obras de artes ao Museu esta sendo motivo de alegria para funcionários, professores e a população do Ipiranga 

O Conselheiro do TCM Domingos Dissei visitou o museu em obras Milton Bigucci esta feliz e agora quer levar os netos ao museu Roberto e Trindad pais de Bigucci. Orgulho do filho advogado
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BOM APETITE

Turismo

Uma delícia de Tiborna

Muita gente estranha quando 
se diz que as Filipinas são um 
destino imperdível para as férias. 
Claro que não é o primeiro desti-
no que vem à cabeça quando se 
pensa na Ásia, mas a verdade é 
que o arquipélago das Filipinas é 
absolutamente surpreendente. Por 
lá existem mais de 7 mil ilhas com 
atrações que vão deixar qualquer 
turista de boca aberta. Conhecer 
Manila, a capital e seu trânsito 
surreal é obrigatório. Nadar com 
tubarões-baleia em Donsol é ines-
quecível. Mergulhar e apreciar os 
navios afundados de Coron é para 
os aventureiros. Mas, descansar 
nas dezenas de praias com águas 
cristalinas e areias branquinhas, 
isso sim pode ser as férias dos 
sonhos para quem quer relaxar e 
esquecer a correria diária.

O país apresenta aspectos en-
contrados em outras nações asi-
áticas com uma herança cultural 
malaia, mas a sua cultura também 
apresenta uma quantidade signifi-
cativa de influências espanholas 
e norte-americanas. Os festivais 
Moriones e Sinulog são um dos 
mais bem conhecidos. Estas 
celebrações comunitárias são pe-
ríodos para festa, música e dança. 
Algumas tradições, no entanto, 
estão mudando ou gradualmente 
sendo esquecidas devido à moder-
nização. A “Bayanihan Philippine 
National Folk Dance Company” 
foi elogiada por preservar muitas 
das várias danças folclóricas tra-
dicionais encontradas em todo o 
arquipélago.  

A culinária filipina tem se 
modificado ao longo de vários 
séculos, desde as suas origens 
malaio-polinésia até se tornar 
uma cozinha misturada com 
elementos latino-americanos, 
chineses, americanos e outras 
influências asiáticas, que fo-
ram adaptadas aos ingredientes 
locais, criando, assim, pra-
tos distintamente filipinos. Os 
pratos variam, desde os muito 
simples, como uma refeição 
de peixe frito com sal e arroz, 
aos mais elaborados, como as 
“paellas” e “cocidos” criados 
para festas. Pratos populares 
incluem “lechón”, “adobo fili-
pino”, “sinigang”, “kare-kare”, 
“tapa”, “crispy pata”, “pancit”, 
“lumpia” e “halo-halo”. 

Mas, deixando um pouco de 
lado a cultura e gastronomia 

Suas férias têm que ser nas Filipinas

filipina, vamos dar um giro no 
local e conhecer lugares maravi-
lhosos e únicos. Vamos começar 
pelas Colinas de Chocolate, que 
se localizam na ilha Bohol. O 
local abriga 1268 montanhas em 
formas cônicas com tamanhos 
parecidos e ocupam uma área 
de 50 km². 

Tirar uma “selfie” tendo o vul-
cão Mayon ao fundo é obrigató-
rio. Sua última erupção ocorreu 
em 2009 e esse gigante está 
situado na província de Albay. 
O seu cume com a forma de um 
cone quase perfeito é considera-
do como sendo mais belo do que 
o Monte Fuji no Japão. 

As inúmeras praias das Fili-
pinas são simplesmente mara-

vilhosas. Umas das mais pro-
curadas são as da Ilha Buracay, 
consideradas as mais belas de 
toda a Ásia. 

Se você quer apreciar algo 
diferente não deixe de conhecer 
as Plantações de Arroz. Escul-
pidos nas cordilheiras a cerca 
de 2.000 anos atrás pelas tribos 
Ifugao, as famosas plantações 
de arroz é um dos principais 
pontos turísticos das Filipinas.

A Catedral de Manila, na capi-
tal é visita obrigatória. Comece 
seu passeio observando algumas 
das características notáveis 
da fachada neorromanesca do 
edifício e não deixe de tirar inú-
meras fotografias para recordar, 
quando retornar das férias.

Ingredientes: ½ cebola roxa 
cortada em rodelas; 1 colher 
(sopa) de azeite; 2 xícaras (chá) 
de bacalhau dessalgado em 

lascas; salsinha picada a gosto; 
4 fatias grandes de pão italiano; 
4 colheres (sopa) de Creme de 
Queijo Minas Frescal; 1 xícara 

(chá) de brotos de beterraba pi-
cados ou alface picada. Preparo: 
Em uma panela, doure a cebola 
roxa no azeite. Acrescente o ba-
calhau e refogue. Depois, junte 
a salsinha e reserve. Toste as 
fatias de pão em uma frigideira 
ou forno e monte os tibornas 
espalhando o creme de queijo, 
seguido pelo bacalhau refogado 
e a verdura.  Sirva em seguida.

Cheesecake de Creme de 
Queijo Minas

Ingredientes: Massa:  ½ pa-
cote de biscoito tipo Maisena; 1 
colher (sopa) de manteiga sem 
sal em temperatura ambiente; 1 
colher (sopa) de água; 1 colher 
(café) de canela em pó. Recheio: 
2 embalagens de Creme de 
Queijo Minas Frescal; ½ xícara 
(chá) de açúcar; 1 colher (sopa) 
de essência de baunilha; 1 co-
lher (sopa) de suco de limão; 
2 ovos. Calda: 200 gramas de 
goiabada; ½ xícara (chá) de 
água quente. Preparo: Massa: 
No liquidificador ou proces-

sador, triture os biscoitos de 
maisena até obter uma farinha 
fina. Em uma tigela, misture a 
farinha com a manteiga, a água 
e a canela. Forre o fundo de uma 
assadeira com fundo removível 
com a farofa, pressionando, até 
formar uma camada uniforme. 
Leve ao forno médio por 10 
minutos para pré-assar a massa. 
Reserve. Recheio: - Na batedeira 
ou liquidificador, coloque o Cre-
me de Queijo Minas Frescal, o 
açúcar, a essência de baunilha, 
o suco do limão e os ovos. Bata 
até obter uma mistura uniforme. 
Despeje o recheio sobre a massa 
pré-assada e leve ao forno baixo 
pré-aquecido por 40-50 minutos. 
Retire do forno e leve para gelar. 
Calda: Em uma panela, coloque 
a goiabada picada e a água. Co-
zinhe em fogo médio até que a 
goiabada derreta e faça calda 
grossa. Se necessário, junte 
mais água quente, aos poucos, 
até obter o ponto. Desenforme 
o cheesecake e regue-o com a 
calda já fria. Sirva a seguir.

O Centro Educacional Uni-
ficado (CEU) Heliópolis pro-
moveu no sábado (14) a Festa 
do Plantio, em parceria com 
o Coletivo Mudas Ideia. A 
celebração contou com os estu-
dantes da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF) 
Presidente Campos Salles que 
participaram do projeto Griô na 
Horta para a construção e prepa-
ração de uma horta pedagógica 
no bairro.

Para celebrar a conquista do 
espaço e dos aprendizados, a 
Festa do Plantio foi aberta para a 
comunidade e contou com histó-
rias indígenas e africanas, teatro, 
dança, poesia e mão na massa no 
canteiro com muita plantação. O 
evento contou, ainda, com plantio 
50 mudas de: PANCs (plantas 
alimentícias não convencionais), 
temperos e flores.

O Coletivo Mudas Ideia tem 
ações de estudo, pesquisa e 
intervenção voltados para a 
diversidade cultural dentro de 
Heliópolis, tendo como carro 
chefe a temática ambiental.

A abordagem do projeto Griô 

na Horta (foto) incentiva a cultura 
de uma alimentação diversifica-
da, a valorização dos alimentos 
nativos brasileiros e a introdução 
das PANCS no cardápio da popu-
lação por sua ampla variedade e 
disponibilidade.

A escolha da EMEF Campos 
Salles ocorreu por estar locali-
zada em Heliópolis, ao lado do 
CEU. O projeto envolveu 75 es-
tudantes do Ensino Fundamental 
e 25 interessados da comunidade 
geral. As orientações do coletivo 
com os estudantes iniciaram no 
início do mês de março.

Horta Pedagógica
Os educadores do coletivo 

promoveram, durante os cerca 

de dois meses que estiveram em 
ação com os alunos, oficinas de 
plantio, contação de histórias, 
passaram ensinamentos sobre a 
posição do sol, preparo do solo, 
formas de cultivo e fizeram 
degustação de frutas e legumes.

Para ampliar o contato com o 
cultivo também fora do espaço 
do CEU, cada criança levou 
para casa um canteiro individual 
– um caixotinhos com cultivo 
de legumes e vegetais como: 
abobrinha, couve, espinafre, 
alface, rúcula, agrião e vagem. 
Coletivamente, os estudantes 
também criam um grande can-
teiro feito de tijolos no terreno 
no CEU Heliópolis.

Alunos do CEU Heliópolis 
fazem a Festa do Plantio
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O tabagismo é uma doença 
provocada pela dependência 
física à nicotina, e causa cerca de 
50 doenças diferentes, entre elas 
patologias do aparelho respira-
tório, como enfisema pulmonar, 
vários tipos de câncer e doenças 
cardiovasculares, como infarto 
agudo do miocárdio e acidente 
vascular cerebral. No Brasil, mais 
de 160 mil mortes por ano são 
atribuídas ao tabaco, segundo da-
dos do Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde.

Com o objetivo de reduzir a 
prevalência de fumantes e a con-
sequente mortalidade relacionada 
ao consumo do tabaco, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) oferece 
tratamento totalmente gratuito 
para quem deseja parar de fumar, 
o Programa Cessação de Tabagis-
mo, promovido pelo Ministério 
da Saúde, pelo Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) e coordenado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) de São Paulo. Na 
rede municipal de saúde, esse 
atendimento é feito regularmente 
pela Coordenadoria de Atenção 
Primária, que está preparada 
para realizar o acolhimento e o 
acompanhamento da cessação 
do tabagismo. Desde o seu lan-
çamento, em 2016, o programa já 
atendeu 9.250 usuários na capital.

“O tabagismo é a primeira cau-
sa de morte evitável no mundo. 
As ações educativas, legislativas 
e econômicas no Brasil vêm 
gerando um aumento no número 
de pessoas que querem parar de 
fumar, o que evidencia a impor-
tância de priorizar o tratamento 

do fumante como uma estraté-
gia fundamental no controle do 
tabagismo”, informa Liamar de 
Abreu Ferreira, coordenadora do 
Programa Cessação de Tabagis-
mo na rede municipal da saúde.

Desconstrução de comporta-
mentos e medicamentos

Com uma abordagem cog-
nitiva/comportamental que 
entende o ato de fumar como 
um comportamento aprendido, 
desencadeado por determinadas 
situações e emoções, o modelo 
de intervenção é centrado na 
mudança de crenças e descons-
trução de comportamentos que 
levam o indivíduo ao hábito. O 
tratamento na rede municipal 
acontece nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e Centros de 
Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas Adultos (Caps AD). “A 
proposta e plano de metas do 
município é que todas as Uni-
dades Básicas de Saúde e Caps 
AD forneçam o programa. Caso 
o munícipe procure tratamento e 

a UBS de referência não tenha 
implantado o programa, ele será 
direcionado à UBS mais próxi-
ma para o atendimento” explica 
a coordenadora.

Para ter acesso ao tratamento, 
basta procurar uma Unidade 
Básica de Ssaúde mais próxima, 
levar a identidade e se inscrever 
no Programa Cessação de Taba-
gismo do SUS. O atendimento 
oferecido nas unidades segue as 
diretrizes do Programa Nacio-
nal de Controle do Tabagismo 
(PNCT) e inclui desde a avalia-
ção clínica até terapia medica-
mentosa, se houver necessidade. 
Nos encontros, são abordados 
temas que levam o usuário a 
compreender os motivos que o 
levam a fumar, os riscos deste 
consumo, os benefícios de parar 
de fumar e até como prevenir as 
recaídas.

O tratamento para eliminar 
a dependência pelo cigarro 
contempla encontros semanais. 
São três meses de atendimento 

e um ano de acompanhamento. 
As sessões podem ser organi-
zadas em grupo ou individuais, 
coordenadas por profissionais de 
saúde de nível superior e uma 
equipe multiprofissional.

Na consulta, os profissionais 
de saúde analisam a motivação 
do paciente em deixar de fumar, 
o nível de dependência física à 
nicotina e a eventual existência 
de comorbidades psiquiátricas. 
Também colhem a história 
clínica e se há indicação ou 
contraindicação de uso de me-
dicamentos. O paciente que es-
tiver em uso de qualquer tipo de 
medicamento será acompanha-
do em consultas subsequentes 
pelo profissional de saúde que 
o prescreveu.

O uso de medicamentos tem 
um papel bem definido no pro-
cesso de cessação do tabagismo, 
que é o de minimizar os sinto-
mas da abstinência à nicotina. 
Para Liamar, estes não devem 
ser utilizados isoladamente, 
e sim em associação com a 
abordagem do tratamento. São 
disponibilizados adesivo de ni-
cotina, goma de mascar, pastilha 
e cloridrato de bupropiona, que, 
segundo o grau de dependência, 
pode ser administrado por qua-
tro a seis meses.

Para apoiar quem quer pa-
rar de fumar, algumas UBSs 
também estão agregando ao 
tratamento técnicas de medita-
ção, acupuntura, relaxamento, 
cromoterapia, auriculoterapia e 
Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde (Pics).

ASSOCIAÇÃO DE ZOOLÓGICOS 
E AQUÁRIOS DO BRASIL

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
A Presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), 
no uso das suas atribuições previstas no Estatuto, e em consonância 
com o seu Regimento Interno, resolve:
I - Convocar todos os Associados para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada de modo virtual, através da plataforma ZOOM, 
no dia 27 de junho de 2022, às 13:30h, em primeira chamada, com a 
presença de 2/3 dos Associados e às 14h, em segunda chamada, com 
os presentes.  O link de acesso será enviado por e-mail.
II - A Assembleia discutirá e deliberará a seguinte pauta:
Apresentação do relatório de atividades 2021; Apresentação e 
votação dos balancetes 2021; Apresentação das atividades dos 
Comitês e Diretoria de Conservação;Referendo do Reajuste do valor 
da anuidade de 2022;outros assuntos gerais de interesse da AZAB.

São Paulo/SP, 06 de junho de 2022.
Mara Cristina Marques

Presidente

UBS oferece tratamento para 
quem quer parar de fumar

Apto RuA oliveiRA Alves
Miolo Do BAiRRo. linDo!

C/ 3 Dorms, Sendo 1 Suíte, Wc 
Social, Sl 2 Amb. C/ Sacada, 

Coz. Completa, Dep. Emp C/ Wc 
Repleto De Arms. 

R$ 830 Mil

sobrado R Jamboaçu, 35 
Terreno 9 x 26 c/ 2 dorms, 

Sala, coz, banh 3 vgs p/carros  
Precisa reforma Geral 

R$ 700 mil

Apto. vilA MonuMento
R. vAsConCelos 

DRuMonD C/ 2 dorms, 
sendo 1 c/ sacada, sala 

ampla, coz, banh, lavand. 
s/ elevador +- 70mts 

R$280 Mil

eDiFÍCio ponteCHio
Apto miolo bairro

R: Oliveira Alves c/ 2 Dorms 
sendo 1 suite, wc social, 

2 sacadas, sl, coz e 1 vaga
R$ 590 Mil

Apto Miolo 
Do ipiRAngA 

Ed. Cipriano 3 dorms. sendo 
1 suite, sala c/ sacada 

gourmet, coz, lav, 2 vgs 
R$ 795 mil

Apto R. CostA 
AguiAR 

2 dorms sendo 1 suite, 
banh social, sala c/

sacada, coz c/arms. e 
fogão, lavand, 1 vg. 

R$ 550 mil

soBRADo R. 
RiBeiRo Do 

AMARAl - 2 dorms. c/
AE  escrit. Banh social, 
sala, coz c/AE, lavand.  

E peq. Quintal.
 R$ 480 mil

Apto. 
R. AgostinHo 

goMes – Ed. Casa 
Blanca 2 dorms. sendo 
1 c/ AE, sala c/ sacada, 
coz c/ AE e lavanderia 

1 vaga R$ 530 mil

CAsA tÉRReA R. 
CipRiAno BARAtA 

(Miolo)
Terr 5,30 x 28mts c/2 dorms, 
sala, coz, banh, dep emp. c/
banh, quintal, c/possib.vaga. 
Precisa reforma R$530 Mil

Apto. R. lino 
CoutinHo 

69 m² c/ 2 dorms. c/ 
AE sala 2 amb.  banh 

soc , coz lavand c/ 
banh 1 vg R$ 480 mil

sobrado 
R. general lecor 
3 dorms. 2 banhs, 
sala, copa e coz, 

lavand quintal 2 vgs.
R$ 700 mil

soBRADo 
R. MáRio viCente  
2 dorms,  sala, coz, 

banh, quintal, lavand, 
2 sacadas 1 vaga. 

R$ 530 mil

Apto no MelHoR
ponto DA Av. D. peDRo

02 Dorms, sala, 
coz com arms,

lav, banh e 1 vaga.
Play. Cond. baixo vale a 
pena ver R$ 300 mil

CAsA tÉRReA 
R. CipRiAno BARAtA 
c 2 dorms. 3 banh, sala, 
coz, lavanderia e dep. 
empreg. Quintal 3 vgs 

R$ 680 mil 
precisa reforma

soBRADo R. CostA 
Aguiar terreno 5 X 25 2 
dorms. sendo 1 suite, 
banh social, sala, coz, 
quintal e dep. empre. 1 

vg. Precisa Reforma 
R$ 450 mil

ApARtAMentos
R. DOnA LEOPOLDinA AO LADO METRÔ ALTO iPiRAnGA 3DORS, 1 STE, 2 VGS,.......Alug. R$2.600 ConD. 883 iptu 237
R DA iMPREnSA C 2 DORMS SDO 1 SuiTE, 2 VGS VALOR TOTAL.......................................... R$ 3.200,00
VASC. DRuMOnT 2DORS, SACADA, S/ VAGA ..................................................... R$ 1.200 + R$ 400 ConD
CAMBuCi nOVO 2 DORS C/ AE ........................................................................................R$1.800,00 totAl
R. MARQuES DE OLinDA PROX. AO METRÔ 3 DORMS. SDO 1 SuiTE, 2 VGS .........................R$ 3.800,00 totAl
STuDiO C/ áGuA E COnD. inCLuSO(MOBiLiADO) MEnOS TV E CAMA.......... A PARTiR DE R$ 1.200,00
R COSTA AGuiAR, 2050 C/ 2 DORMS E DEMAiS DEP. ..................................................R$ 2.000,00 totAl
STuDiOS TOTALMEnTE MOBiLiADOS JD DA GLóRiA A PARTiR DE........................................ R$ 2.000,00
APTO 2 DORMS SEnDO 1 SuiTE, 1 VAGA ................................................................................. R$ 3.000,00

CAsA teRReA 
R. BuDAPESTE 1 DORM, SALA, COz, WC ..................................................................................R$ 1.000,00
teMos quARto  e Coz R. DR. MáRio viCente  -  R. AgostinHo goMes..........A pARtiR De R$ 850,00

soBRADos
SOBRADO R: XAViER DE ALMEiDA 3 DORS, 1 STE, 2 VGS...... R$ 5.500,00 + 674 iptu est. pRopostA
SALÃO R: COSTA AGuiAR 335 B, 20M ² C/ BAnH........................................................................ R$1.300,00
SALÃO R: JunTAS PROViSORiAS 701, 110 MTS² .........................................................R$1.700 + 220 iptu
SALÃO SOROCABAnOS C/ 80 M – R$ 2.500,00 C/ 185M – ....................R$ 5,000,00 estuDA pRopostA
SOBRADO R. RiBEiRO DO AMARAL 2 DORMS REPLETO ARMS TOTAL ..................................R$ 2.000,00
SOBRADO R. GEnERAL LECOR, 4 DORMS S/2 SuiTES 4 VGS ....................................R$ 7.000,00 + 700 iptu

sAlÃo
SALÃO COM 60M nA RuA GEnERAL LECOR .............................................................................R$ 1.500,00
SALÃO COML. R. LinO COuTinHO, 1433 + Ou – 50 M² PROnTO P/ BAR .......R$ 2.800,00 + R$ 101 iptu
SALÃO COML. R. BOM PASTOR, 2407 C/ 60M² ..................................................R$ 1.800,00 + R$ 120 iptu

teMos otiMAs sAlAs e gAlpÕes CoMeRCiAis. entRe eM ContAto ConosCo!!!

CUIDADORA 
DE IDOSOS

Tenho experiência 
e referências. 
Tenho Curso e 

Certificado.
Maria -98978-9360 

watsapp

Durante a campanha Junho 
Lilás, a Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) esta enfatizando 
a importância da realização do 
teste do pezinho que, na rede 
municipal, é ampliado para a 
detecção de 50 doenças para os 
recém-nascidos.

Desde dezembro de 2020, a 
SMS iniciou, de forma gradativa, 
a ampliação do diagnóstico para 
doenças triadas pelo teste do pe-
zinho, além de acesso a exames 
confirmatórios e agendamento 
de consulta com especialistas, 
a fim de assegurar a linha de 
cuidado para cada doença. Em 
2021, foram realizados 737.700 
exames em 122.948 crianças na 
rede municipal.

Em todos os recém-nascidos 
na rede municipal de saúde é re-
alizado um exame que detecta 27 
doenças. Nos bebês sintomáticos 
ou internados em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) neonatal 
é feito o teste para 50 doenças.

O teste do pezinho é de extre-
ma importância para a saúde e 
qualidade de vida das crianças, 
sendo uma das principais manei-
ras de diagnosticar doenças me-
tabólicas, genéticas, endócrinas 
e infecciosas, de forma precoce, 

antes mesmo de aparecerem os 
primeiros sintomas. Por meio do 
teste, doenças podem ser detec-
tadas, facilitando a intervenção e 
o tratamento precoce.

A gestão municipal mantém 
um contrato com o Instituto Jô 
Clemente (IJC), que oferece 
serviços de laboratório e triagem 
neonatal para as crianças que nas-
cem nas maternidades do SUS na 
capital e é responsável também 
pela capacitação e sensibilização 
contínua de todos os profissionais 
de saúde, monitoramento da qua-
lidade e quantidade das amostras 
coletadas nos equipamentos de 
saúde, realização dos exames co-
letados, confirmação diagnóstica 
e pela busca ativa de responsáveis 
por crianças para as quais há 
necessidade de novos exames.

A superintendente-geral do IJC, 
Daniela Mendes, reforça a impor-
tância do teste. “É fundamental o 
diagnóstico precoce de doenças 
que podem ter sequelas gravíssi-
mas se não tratadas com urgência. 
Por isso, o sistema de saúde deve 
oferecer a triagem e o acompanha-
mento adequado, assegurando que 
todos tenham acesso aos recursos 
necessários para sua qualidade de 
vida”, afirma.

Teste do pezinho pode 
diagnosticar 50 doenças

O  teste do pezinho salva vidas e diagnostica várias doenças

Na UBS tratamento para quem quer parar de fumar é grátis
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Se vê na Tv

Beleza

P E T  S H O P

(In)justiça volta a ser apresentado 
na Casa de Teatro Mariajosé

 Nos próximos capítulos de 
“Cara e Coragem”, novos se-
gredos virão à tona. Tudo indica 
que Clarice Gusmão tinha uma 
vida dupla e repleta de mistérios. 
Um deles é a incrível semelhança 
física que existe entre Clarice e 
Anita (Taís Araújo). Vale dizer 
que Anita também tem seus mis-
térios. Ela trabalha como masso-
terapeuta e procura encarar a vida 
com leveza, atitude bem diferente 
de Clarice que comandava a Side-
rúrgica Gusmão, antes de morrer 
repentinamente.

O namorado de Clarice, Ítalo 
(Paulo Lessa) não acredita que 
a causa da morte foi suicídio, no 
entanto novos acontecimentos 
deixarão o esportista ainda mais 
arrasado.

Samuel (Alejandro Claveaux) 
vai a delegacia depor sobre o 
caso da morte aparentemente 
inexplicada da empresária e Paulo 
(Fernando Caruso) conclui que a 
carta deixada por ela é autêntica. 
Quando Ítalo fica sabendo disso, 
ele se desespera. 

Enquanto isso, a semelhança 
entre Clarice e Anita continua 
dando o que falar. Desde a morte 
dela, a imagem da empresária 
está estampada em todos os 
cantos. Por isso mesmo a se-
melhança física entre Anita e 
Clarice Gusmão deixa todos in-
trigados. Especialmente àqueles 
que conviveram ou conheciam 
a presidente da Siderúrgica Gus-

mão. Anita chama a atenção de 
Lucas (Igor Fernandez) ao subir 
no ônibus a caminho do trabalho. 
Ele fica fascinado pela beleza da 
massoterapeuta, que não dá bola 
para as investidas do bailarino. 
Mas, Lucas não desiste e resolve 
seguir a moça. Depois que Anita 
entra em uma clínica, o rapaz tem 
a ideia de agendar um horário e 
Anita se surpreende com a atitude 
dele. Lucas aproveita a oportuni-
dade para conhecer Anita e tentar 
um encontro, mas ela deixa claro 
que não está aberta para relacio-
namentos. 

Buscando explicações, Ítalo 
tem a ideia de invadir o escri-
tório da siderúrgica e procurar 
documentos que possam dar 
uma luz sobre o caso no cofre 
que Clarice mantinha e pede a 
ajuda de Pat (Paolla Oliveira) 
e Moa (Marcelo Serrado). A 
tarefa não é fácil, mas o trio 
consegue entrar sem ser visto. 
Quando Ítalo consegue abrir o 
cofre, eles encontram fotos de 
Clarice ao lado de um grupo de 
mulheres que estavam usando 
roupas iguais as que ela es-
tava usando quando morreu: 
o terninho laranja. Será que 
Clarice pertencia a alguma 
irmandade? O que tudo isso 
tem a ver com Anita? O que 
mais a massoterapeuta sabe 
e que esconde de todos? Para 
saber, só mesmo seguindo os 
episódios da novela.

Quando chega o inverno, 
o assunto parece ser sempre 
o mesmo. Mas, a verdade é 
que quando passa o frio vem 
a alegria do calor e todas as 
recomendações anteriores são 
esquecidas.

Estamos falando da necessi-
dade de ter cuidados redobrados 
com a hidratação das mãos e dos 
pés durante o inverno. Bom, eles 
precisam de cuidados durante o 
ano todo!

Assim como o rosto, a pele das 
mãos e dos pés também necessita 
de cuidados. Os dermatologistas 
explicam que os efeitos externos 
não são os únicos vilões nessa 
história. A pele das mãos, por 
exemplo, não tem capacidade 
de regeneração celular suficiente 
devido a menor quantidade de 
folículos e, consequentemente, de 
glândulas sebáceas. Desse modo, 
essa área fica mais suscetível a 
agressões externas.

Por isso, as mãos são consi-
deradas a parte do corpo onde é 
mais difícil esconder os sinais 
do envelhecimento, princi-

Cuide melhor de suas mãos e dos seus pés
palmente devido à falta de 
cuidados preventivos. Então, 
para prevenir o aparecimento 
de sinais como flacidez, rugas, 
ressecamento e manchas nas 
mãos, a dica é manter os cuida-
dos com a pele em dia. Cultivar 
o simples hábito de hidratar as 
mãos diariamente já previne 
o aparecimento desses sinais 
causados pelo tempo e pelo 
ambiente, pois reforça a barreira 
de proteção da pele e evita a 
perda d’agua transepidermal. É 
importante utilizar luvas durante 
o uso de produtos agressivos.

Tais cuidados já são sufi-
cientes, mas, para suavizar os 
efeitos do envelhecimento, a 
medicina estética dispõe de 
peelings suaves à base de ácido 
mandélico ou retinóico que pro-
movem a renovação celular das 
mãos. Em casos mais graves de 
ressecamento das mãos, o der-
matologista conta com o recurso 
de hidratação injetável, que 
consiste em aplicações mensais 
de ácido hialurônico de baixo 
peso com o intuito de hidratar 

as camadas mais profundas da 
pele, devolvendo viço, maciez 
e jovialidade às mãos. O trata-
mento dura de 3 a 4 sessões que 
podem ser repetidas a cada seis 
meses, se necessário.

Já os pés, apesar de terem a 
pele mais espessa e resistente 
em relação a outras áreas do 
corpo, também precisam de cui-
dados diários. A pele da planta 
dos pés fica mais áspera, espessa 
e mais esbranquiçada por causa 
do acúmulo de queratina. Como 
a queratina é uma proteína 
morta, quando a pele está seca 
sem a boa e adequada formação 
de água e lipídios, ela pode ser 
tornar esbranquiçada, em um 
sinal de perda de integridade da 
barreira cutânea.

Assim como as mãos, para 
prevenir o ressecamento dos 
pés, a hidratação é fundamental. 
Para isso, o ideal é apostar em 

produtos que proporcionam hi-
dratação, relaxamento, proteção 
contra fissuras, descamações 
e contaminações por fungos e 
bactérias. Para prevenir o espes-
samento da pele e o surgimento 
de calos o recomendado é evitar 
sapatos muito apertados, que 
causem atrito ou feridas em de-
terminada área dos pés, e utilizar 
calçados mais confortáveis com 
meias de algodão, que facilitam 
a respiração da pele.  

A esfoliação natural é a melhor 
forma para resolver o problema 
com a pele dos pés mais grossa. 
Antes de esfoliar, os pés devem 
ser umedecidos, pois assim a re-
tirada das células mortas é mais 
fácil. Em seguida, deve-se fazer 
a esfoliação com movimentos 
circulares, principalmente na 
região do dorso e da planta dos 
pés, sempre finalizando com a 
hidratação.

Coragem e talento, 
ela tem de sobra!Sucesso de público e crítica, o 

espetáculo (In)justiça volta a ser 
apresentado quinta-feira(16) às 
20hs na Casa de Teatro Mariajo-
sé de Carvalho. (In)justiça é um 
ensaio cênico que reflete sobre 
aspectos do sistema jurídico 
brasileiro, norteado pela inda-
gação: o que os veredictos não 
revelam? Para tanto, apresenta 
a história do jovem Cerol que, 
involuntariamente, pratica um 
crime, desencadeando diversas 
concepções sobre o significado 
da justiça, seja a praticada pelo 
judiciário ou sentenciada pela 
sociedade. As apresentações se-
guem até 17 de julho, incluindo 
rodas de conversa após sessões 
dos dias 25 de junho, 2, 9 e 16 
de julho.

A história de Cerol é contada 
de forma não linear. Exímio 
empinador de pipas, o garo-
to vive com sua avó; a mãe 
morreu no parto e o pai foi 
assassinado. Depois de uma 
briga devido ao alto volume da 
música na vizinhança, Cerol é 
perseguido. Na fuga, dispara 
um tiro involuntário, atingindo 
uma mulher que morre em se-
guida. Ele é perseguido e sub-
metido ao julgamento da lei e 
da sociedade. Com base nesse 
argumento, a Companhia dis-
cute os direitos humanos à luz 
da Constituição Nacional. A 
encenação recupera também 
a ancestralidade do brasileiro 
em fortes passagens ritualís-

ticas. “Queremos pensar o 
homem negro e a justiça, desde 
a nossa origem até os dias de 
hoje”, afirma o diretor Miguel 
Rocha. 

Cenas impactantes e descon-
certantes surpreendem todo o 
tempo. A encenação de Miguel 
Rocha, alinhavada pela dra-
maturgia de Evill Rebouças, 
mostra como a democracia pode 
ser manipulada. O crime versus 
a vítima ou o criminoso versus 
a justiça aparecem de forma 
não superficial nem previsível. 
A abordagem parte do ponto de 
vista mais íntimo para o mais 
coletivo: da comunidade para 
a sociedade, da moral pessoal 

às convenções sociais. Isso 
permite leituras iguais de um 
mesmo caso jurídico, como no 
julgamento (defesa e promoto-
ria), quando ambos os discursos 
são tão contundentes quanto 
convincentes. “Para falar de 
justiça, temos que falar das re-
lações humanas contraditórias, 
pois a justiça se apresenta pelas 
contradições”, reflete o diretor.

FICHA TÉCNICA - Ence-
nação: Miguel Rocha. Texto: 
Evill Rebouças (em processo 
colaborativo com a Cia de Tea-
tro Heliópolis). Elenco: Antônio 
Valdevino, Cícero Ciszo, Dalma 
Régia, Danyel Freitas, Davi 
Guimarães, Gustavo Rocha, Ju-

cimara Canteiro e Walmir Bess. 
Cenografia/instalação:

Serviço
Espetáculo: _(IN)JUSTIÇA_ 

Com Companhia Teatro de He-
liópolis De 16 de junho a 17 de 
julho de 2022 Quintas, sextas 
e sábados, às 20h. Domingos, 
às 19h Bate-papo após sessões: 
25 de junho; 2, 9 e 16 de julho 
- sábados.

Local: Casa de Teatro Ma-
riajosé de Carvalho Rua Silva 
Bueno, 1533, Ipiranga. São 
Paulo/SP Ingressos online: 
Pague quanto puder - Sympla -

https://www.sympla.com.
br [1]

A companhia de teatro é comporta por jovens atores da comunidade de Heliópolis


